
CASHVISION PLUS



CASHVISION PLUS 

Características

Monitor Touchscreen de 7” (móvel)

Aceita pagamentos de notas e moedas

Reciclagem de dinheiro segura e protegida

Contagem e validação de alta velocidade

Pintura eletrostática, altamente resistente à 

corrosão e com baixa condutividade

Capacidades de integração flexíveis e de 

amplo alcance

Comunicação Ethernet, RS232 & GSM

Software de manutenção e monitorização

A CASHVISION PLUS é uma máquina de gestão de caixa, especialmente 
concebida para cenários de retalho de alto volume e fluxo de caixa intensivo. 
Este equipamento representa uma oportunidade incrível de melhorar  a  efi-
ciência  geral  dos  pagamentos  em  dinheiro  realizados  pelos  funcionários,  
eliminando  o  erro  humano  da  equação  e  garantindo  uma  melhor 
proteção dos ativos recebidos.

A máquina tem um processo de utilização muito simples: cada vez que um pa-
gamento está para ser processado, o caixa usa a CASHVISION PLUS para 
efetuar o pagamento em dinheiro, introduzindo numerário até totalizar o valor 
da compra. Como a  máquina  está  ligada ao sistema POS, esta recebe e 
conta o dinheiro, processa o pagamento e, graças às suas capacidades de 
reciclagem de numerário, devolve  sempre  a  quantidade  certa  em  troco.  As  
suas  características  de  segurança protegem os ativos, reduzindo o risco de 
roubo e fraude.



Comprimento
332mm

Largura
354mm

Altura
506mm

Dimensões

Principais Benefícios

Risco de roubo ou fraude altamente reduzido

Eficiência melhorada no manuseio

de dinheiro no final do dia

Elimina o erro humano ao automaticamente 

contar dinheiro e dar o troco

Validação automática de denominações e 

rejeição de dinheiro falsificado

Balança a disponibilidade de dinheiro entre 

todos os caixas

Armazena dinheiro em segurança

NotasESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DE GESTÃO 
DE NUMERÁRIO

Especificações

Tipologia de Introdução

Velocidade de Aceitação

Escrow de Notas

Cassete de Transbordo

Capacidade da Cassete 

Tambor de Reciclagem

Cassete de Reposição

Velocidade de Transporte 

Velocidade de Distribuição

Denominações Suportadas

Depósito em Volume

< 1.5 Segundos por Nota

20 Notas

Sim

1000 Notas

4 = 260 Notas:

2 x 80 Notas + 2 x 50 Notas 

500 Notas

< 1.5 Segundos por Nota

1 Nota < 2s; 5 Notas< 5s;

10 Notas< 8s; 20 Notas< 15s 

Personalizável

Use a nossa poderosa e flexível plataforma HEROCASH para monitorizar e 

manter extensas redes de Quiosques ou Máquinas de Serviço, a qualquer 

altura e qualquer lugar. O seu negócio obterá:

Relatórios de vendas e operacionais

Sistema de alertas e notificações

Medição de ROI em tempo real

Estado modular e geral em tempo real

Monitorização de capacidade 

Manutenção e atualização remotas



Contacte-nos
www.newvision.pt
info@newvision.pt
+351 211 991 510

Sintra Business Park
Zona Industrial de Abrunheira

Edifício 4 — Escritório 2A
2710-089 Sintra

Portugal

Especificações

Moedas

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS GERAIS

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DE GESTÃO 
DE NUMERÁRIO

Monitor

Processador

Sistema Operativo

Acessibilidade

UPS

Comunicação

Cadeado de Segurança

Fonte de Alimentação

Touchscreen de 7”

Intel

Windows 10

Frontal

APC BK600

Ethernet; RS-232; USB; 

GSM (Opcional)

Pin Pad Pulse TK6430

115 / 230V AC

Tipologia de Introdução

Introdução Por Depósito

Velocidade de Dispensação

No. de Hoppers

Capacidade por Hopper

Capacidade de Cofre

Denominações Suportadas

Validação de Moedas

Depósito em Volume

Até 100 Moedas

12 Moedas por Segundo

6

400

Até 1000 Moedas

1c; 2c; 5c; 10c; 20c; 50c; 1€; 2€

(Personalizável)

Sim, c/ rejeição para receptáculo

de devolução de troco

A NEWVISION reserva-se o direito de proceder a alterações ao desenho 
e especificações dos equipamentos e respectivos módulos sem aviso prévio.


